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 PERSOANE: 

 Persoane 1-3 

 
MATERIALE: 

 

 Telefon mobil 

În această lecţie vom pune accentul pe ideea că Dumnezeu răspunde mereu la 
rugăciunile noastre. Există diferite moduri de a răspunde (da, nu, așteaptă), însă 
El răspunde mereu. Dumnezeu ne iubește chiar și atunci când ne dă răspunsul 
nu și are întotdeauna pregătite pentru noi doar lucruri bune.  

Aşa cum v-aţi obişnuit deja, vă oferim şi în acest material o lecţie biblică, jocuri, 
aplicaţii practice, idei de lucru manual ş.a.m.d.   

Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o scurtă 
rugăciune de început. 

OBIECTIVE: Acest moment va face introducerea temei. 
Dumnezeu întotdeauna  ascultă și răspunde la rugăciunile noastre prin:  
“da”, “nu!” sau “așteaptă”.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

Învățătorul  vine și încearcă să sune la telefon o persoană care nu răspunde. Încearcă                           
să sune o altă  persoană care nici ea nu răspunde. Încearcă o a treia persoană care nici ea                    
nu răspunde. Este dezamăgit. La final, după ce mai încearcă o dată, persoana răspunde.   
 Învățător: Oh, ce fericit sunt că îmi răspunzi! Am sunat pe alți trei prieteni și nu mi-au 
   răspuns. Ce faci? Cum mai ești? Vreau să te invit la un suc diseară. Da? Ce 
   mă bucur! Atunci ne vede, diseară. La revedere!  
Învățătorul închide telefonul apoi spune:  
 Învățător:  Ei, da. Iată că după mai multe încercări, cineva mi-a răspuns, în sfârșit. Dar 
   știți, copii? Este Cineva Care răspunde ori de câte ori Îl chemăm, ne ascultă și 
   ne răspunde mereu. Nu contează când sau unde Îi vorbim. El ne răspunde. 
   Știți Cine este? DUMNEZEU! Ca să vorbim cu El nu avem nevoie de un 
    telefon, nici nu contează ora la care vrem să vorbim cu El. El vrea să stea de 
   vorbă cu noi oricând.   
Faceți o scurtă, foarte scurtă, rugăciune de mulțumire, apoi spuneți:  
 Învățător:  Oh, ce grozav este să putem vorbi cu Dumnezeu! Astăzi vom vorbi despre 
   cum ne răspunde Dumnezeu prin Da, Așteaptă sau Nu. Dar mai bine haideți 
   să auzim mai multe în această lecție.    
 

 

TEXTE BIBLICE:  Genesa 37, 39-46 

OBIECTIVE: Această povestire biblică are drept scop să îi ajute pe copii 
să înțeleagă cum răspunde Dumnezeu la rugăciuni, prin povestea de viață a 
lui Iosif. 

MATERIALE: 

Copii Xerox pag. 6-8 

Bețișoare de înghețată, frigărui 
sau din ramuri de copac etc… 

Scotch 

Carton 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceți copii xerox cu imaginile, pag. 6-8. 
 Lipiți imaginile pe carton, apoi decupați-le.  
 Lipiți cu scotch pe spatele lor un bețișor de înghețată etc. 
 Faceți o repetiție înainte de oră. Succesul acestei lecţii depinde de entuziasmul învăţătorului     

de a prezenta lecţia şi, dacă este posibil, povestirea să fie spusă fără a o citi. Povestirea nu 
trebuie memorată cuvânt cu cuvânt, ci doar să fiţi familiarizaţi cu povestirea, suficient pentru a o 
putea spune  fără a o citi. 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

POVESTIREA:  

 Spuneți povestirea, folosindu-vă de imaginile de la pag. 6-8. 

Știți, copii? Biblia ne vorbește despre un băiețel pe nume Iosif. El era un băiețel ca voi și foarte 
ascultător de Dumnezeu. El asculta și de tatăl său, pentru că asta cere Dumnezeu de la copii, să 
asculte de părinți. Iar tatăl lui l-a iubit mult și i-a făcut cadou o hăinuță frumoasă și colorată.   
 
Dar Iosif avea niște frați mai mari care erau foarte răi. Ei nu ascultau de Dumnezeu, nici de tatăl lor. 
Erau răi și se purtau urât Iosif, pentru că el era mai mic și cuminte.  
 
Într-o zi, pe când Iosif s-a dus la câmp să ducă de mâncare fraților care aveau grijă de oi, aceștia l-au 
aruncat într-o groapă mare și au vrut să-l lase acolo. Uuu, ce oameni răi! Dar Iosif cu siguranță s-a 
rugat lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus DA, căci frații lui l-au scos de acolo. Dar ei erau răi și au  
făcut ceva și mai rău. L-au dat unor străini care treceau pe acolo. Ei l-au luat și l-au dus departe de 
casă, apoi au mințit pe tatăl lor.  
 
Iosif era departe acum de familie și, mai ales, de tata. Dar și acolo el s-a rugat lui Dumnezeu. Dar 
parcă Dumnezeu nu îl auzea. Parcă nu voia să îi răspundă. De ce? Oare nu îl iubea? Ba, Iosif știa că 
Dumnezeu îl iubește chiar și atunci când trebuie să îi răspundă NU sau AȘTEAPTĂ. Așa că Iosif s-a 
rugat în continuare. Și s-a rugat, și s-a rugat...  
 
Și într-o zi, ce credeți? Iosif a ajuns într-o închisoare deși nu era vinovat. Oh, asta era prea de tot! De 
ce i s-au întâmplat atâtea lucruri neplăcute lui iosif, un băiat atât de cuminte? De ce nu i-a răspuns  
Dumnezeu la rugăciuni. De ce nu l-a salvat?... Pentru că Dumnezeu pregătea o surpriză foarte mare 
pentru Iosif. Și Iosif știa că Dumnezeu e un tată bun, așa că s-a rugat în continuare și a așteptat 
cuminte, căci el a înțeles că Dumnezeu îi spunea: AȘTEAPTĂ.   
 
Într-o zi, conducătorul țării a avut niște vise urâte. Atunci Dumnezeu l-a scos pe Iosif din închisoare 
ca să îl ajute pe acel om. Iosif s-a rugat și a cerut de la Dumnezeu ajutor. Dumnezeu i-a răspuns 
atunci lui Iosif DA și l-a ajutat. Iosif a fost singurul care l-a putut ajuta pe conducătorul țării.  
 
Apoi în acea țară și nu doar acolo au venit mulți ani în care pământul nu a mai dat mâncare. Oamenii  
mureau de foame, dar țara în care era Iosif avea mâncare suficientă, pentru că Iosif devenise un om 
mare și important în țară, care făcea ca țara să o ducă bine. Dumnezeu l-a ajutat pe Iosif să salveze 
acel loc și toți oamenii îl iubeau.  
 
După un timp, frații lui au venit să cumpere și ei de mâncare. Iosif i-a recunoscut imediat, dar ei nu 
știau cine e el.Voi ce le-ați fi făcut? Iosif nu le-a făcut rău.  I-a iertat și i-a ajutat. Apoi frații s-au 
regăsit și Iosif și-a revăzut tatăl după mulți ani. 
 
Da, Dumnezeu a răspuns lui Iosif mereu la rugăciuni. El l-a iubit și când i-a răspuns DA, NU 
sau AȘTEAPTĂ. El făcut din Iosif un om mare care a salvat mulți oameni să nu moară de 
foame.  
Da, Dumnezeu răspunde întotdeauna la rugăciuni. El ne iubește și are mereu surprize bune 
pentru noi.  

5

7

5

1. Deschideți telefonul și formați imaginar un număr.  
2. Când persoana apelată imaginar răspunde, cereți să vă aducă un măr.  
3. Încheiați convorbirea și veți continua acest moment după învățarea 

versetului biblic. 

 

 

OBIECTIVE: Acest moment are drept scop introducerea în aplicația      

practică prin care copiii învață cum să aplice practic cele învățate                          

la lecție, despre rugăciune.  

MATERIALE: 

 Un măr 

 Un telefon mobil 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
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OBIECTIVE: Copiii să înveţe un verset biblic care ne 
încurajază că ori de câte ori ne vom ruga, Dumnezeu ne va 
răspunde. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI: 

MATERIALE: 

 Câte un cerc mare de hârtie 
(roşu, verde, galben) 

 Foarfece 

 Tablă albă sau normală  sau trei 
foi de hârtie A4 lipite împreună 

 OPŢIONAL, cercurile de hârtie 
să fie lipite pe un carton. 

 

1. Discutaţi despre verset şi explicaţi-l copiilor. Asiguraţi-vă că toţi copiii au înţeles 
ce vrea el să spună.  

2. Spuneți împreună cu copiii de 4-5 ori versetul împreună astfel: 
 
  Când Mă va chema   -  Copiii bat din picioare. 
  îi voi răspunde...     - Copiii aplaudă 
  Psalmi 91:15a      - Copiii sar ca mingea. 

JOC: 

 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 

OBIECTIVE: Copiii să reţină și să aplice practic cele învățate la lecție 

despre rugăciune.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

1. Copiii vor mai spune versetul de câteva ori.  
2. În timp ce copiii spun versetul, stând în picioare, amestecaţi cele trei cercuri colorate, ţinându-le 

la spate.  
3. Apoi arătaţi una dintre ele (care se nimereşte).  
4. Dacă se nimereşte roşu, copiii trebuie să se oprească  şi să se aşeze.  
5. Dacă se nimereşte să arătaţi galben, copiii trebuie să se oprească, dar să stea în picioare până 

când spuneţi start, apoi să continue versetul.  
6. Dacă este verde, vor continua să spună versetul până la sfârşit, apoi să se aşeze.   
7. Este posibil ca o culoare să se repete, dar orice combinaţie este posibilă.  
8. Dacă ultima culoare este galben, copiii trebuie să aştepte, apoi la  start să termine versetul.   

Fiecare grupă, după ce a spus versetul, trebuie să se aşeze şi să aştepte să îi vină rândul din nou.  
9. Continuaţi astfel jocul de câteva ori.  
10. Până la sfârşitul jocului, copiii au vorbit, au râs, s-au aşezat şi s-au ridicat. Dar, cel mai          

important lucru este că ei vor şti versetul biblic. 

 Pregătiți toate materialele și pentru învățarea versetului, și 

pentru joc.  

 Cumpărați  ciocolată suficientă pentru toți copiii.  
 Vorbiți cu o persoană, un ajutor, care să vină la acest moment preț de câteva minute. 
 Pregătiți un scenariu pentru acest moment, vezi modelul de mai jos, și faceți o repetiție 

împreună.  

1. Persona care ajută bate la ușă, apoi intră.  
2. Învățătorul este foarte fericit. Crede că îi este adus mărul pe care l-a cerut cu câteva minute în 

urmă. Când i se spune că nu are niciun măr, învățătorul se întristează.  
3. Persoana care ajută scoate ciocolata și spune că are în schimb ceva care sigur place copiilor mai 

mult: ciocolată.  
4. După ce este împărțită ciocolata și fiecare copil a primit o bucățică, persoana care ajută pleacă. 
5. Învățătorul trage o concluzie.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

CONCLUZIE: 
Eu am cerut adineaori un măr și nu am primit imediat. Am așteptat puțin, însă nu am primit ceea ce 
am cerut. Am primit ceva mult mai gustos, care sigur și vouă v-a plăcut tare mult. La fel este și cu 
Dumnezeu. El ne răspunde mereu. El poate să ne răspundă Da, și ne dă imediat ce i-am cerut. Sau 
poate să ne răspundă Așteaptă și ne dă mai târziu. Sau poate să ne spună nu, pentru că El are ceva 
mult mai bun pentru noi. Dumnezeu ne răspunde mereu la rugăciuni.  
 

Când Mă va chema, îi voi 
răspunde...  
 Psalmi 91:15a 

MATERIALE: 

 Ciocolată pentru toți copiii 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc antrenant tot ce     

au învățat la lecție. 

MATERIALE: 

 O coală de hârtie de culoare 

roșie, una de culoare galbenă, 

una de culoare verde 

 Foarfece 

 Scotch 

 OPȚIONAL: Hârtie albă și 

creioane colorate: roșu, galben, 

verde 

 Tăiați din cele trei hârii colorate (roșu, verde, galben) cercuri 
mari. 

 Opțional: Dacă nu aveți hârtii colorate, colorați dvs. trei coli albe 
cu cele trei culori, așa încât să obțineți o hârtie roșie, 
una galbenă și una verde.  

 Lipiți cu scotch undeva la vedere, în trei colțuri 
diferite, pe pereți sau uși.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

RUGĂCIUNE: 

Faceți o rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu cu copiii, deoarece El ne răspunde mereu. Spuneți ce 
fericiți suntem noi că putem să vorbim cu El, știind că ne ascultă și ne iubește atât de mult.  

REGULI DE JOC: 
1. Toţi copiii se află într-un singur loc.  
2. Învățătorul explică ce reprezintă fiecare culoare. Arată culoarea roșie și spune că aceasta 

reprezintă răspunsul NU al lui Dumnezeu. Apoi arată culoarea galbenă și spune că aceasta 
reprezintă răspunsul AȘTEAPTĂ al lui Dumnezeu. La final, arată culoarea verde și spune 
că aceasta reprezintă răspunsul DA al lui Dumnezeu. 

3. Învățătorul face o afirmație care are legătură directă cu povestirea biblică și lecția.  
4. Când învățătorul spune că Dumnezeu a răspuns DA, toți copiii aleargă în colțul cu bulina verde. 

Când învățătorul spune că Dumnezeu a răspuns NU, toți copiii aleargă în colțul cu bulina roșu. 
Când învățătorul spune că Dumnezeu a răspuns AȘTEAPTĂ, toți copiii aleargă în colțul cu 
bulina galbenă.  

5. Jocul se poate juca astfel de câte ori doriți. Mai jos sunt câteva afirmații pe care le puteți folosi, 
dar puteți crea și dvs. Altele.  

6. AFIRMAȚII:  
 Iosif a primit răspuns de la Dumnezeu întotdeauna. El i-a răspuns DA, NU sau AȘTEAPTĂ 
 (Copiii aleargă în fiecare colț menționat.) 
 Când a fost dat de frați străinilor, Iosif a primit de la Dumnezeu răspunsul NU. 
 Când a fost în închisoare Iosif a primit de la Dumnezeu răspunsul AȘTEAPTĂ. 
 Când a trebuit să stea înaintea regelui să îl ajute, Iosif a primit de la Dumnezeu răspunsul 
 DA. 
 Dumnezeu îți răspunde și ție azi: NU, AȘTEAPTĂ sau DA.  

 

OBIECTIVE: Copiii să facă un obiect care să le 

amintească de cele învăţate la lecţie despre rugăciunea 

noastră care primește întotdeauna un răpuns de la 

Dumnezeu. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

MATERIALE: 

 Tuburi de carton de la 
prosoape de hârtie de 
bucătărie 

 Hârtie 

 Creioane colorate: roşu, 
galben, verde 

 Foarfece 

 Lipici sau scotch. 

 
  Pregătiți toate materialele necesare pentru lucru manual. 

 Faceți un model pe care să îl arătați copiilor în timpul 

orei, ca să vadă exact ce au și ei de făcut. 

http://www.ourkids.ru/Games/kniga2008/Pictures/P7310412.JPG


  RUGĂCIUNEA  III Preșcolari    6  

www.KIDZROMANIA.com 

1. 

3. 

față 

2. Cu scotch 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Luaţi un tub de carton de la prosoapele de hârtie, sau două tuburi de la hârtia igienică 
pe care să le lipiţi cu scoth unul în completarea celuilalt, imag. 1. 

2. Luaţi trei bucăţi de hârtie colorată (roşu, galben, verde) de 15 cm lungime şi 4 cm 
lăţime. Dacă nu aveţi hârtie colorată, pot colora copiii. 

3. Lipiţi cu scotch pe tub cele trei bucăţi de hârtie colorată (una sub alta), în ordinea 
următoare: roşu, galben, verde, imag. 1.  

4. Luaţi o bucată de hârtie albă pe care desenați 9 cercuri, ca în modelul alăturat. Trei 
cerculețe sunt gri, așa cum se poate vedea în imaginea 2. Decupați-le doar pe acelea,  
imag. 2. 

5.   Lipiţi cu scotch  pagina albă, de jur împrejurul tubului, astfel încât să fie suficient  
      de lejeră  pentru a se putea roti cu uşurinţă, imag 3. 
6.   Puteţi să vă jucaţi cu copiii astfel: când învăţătorul spune ,,NU!’’ sau ,,STOP!’’,        

toţi copiii vor roti spre culoarea roşie. Când învăţătorul spune ,,AŞTEAPTĂ!’’, copiii 
vor roti spre culoarea galben. Când învăţătorul spune ,,DA!’’, copiii rotesc spre 
verde.  
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5.  
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9.  
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PAGINĂ DE  COLORAT 

Dragi părinţi, scopul lecţiei de azi a fost ca copiii să înţeleagă că Dumnezeu răspunde întotdeauna la 
rugăciuni fie cu da, fie cu așteaptă, fie cu nu; indiferent de răspunsul pe care ni-l dă, El ne iubește. Textul 
biblic este din: Genesa 37, 39-46. De asemenea, versetul  biblic este din Psalmi 91:15.  

Dumnezeu a avut un plan mai bun pentru Iosif. El a ieșit din închisoare și, 
după un timp, a devenit unul dintre cei mai importanți oameni din țară.  
Dumnezeu are întotdeauna un răspuns bun! 

Dumnezeu i-a răspuns lui Iosif de multe ori: Așteaptă. Iosif a ajuns în 

închisoare cu un scop. 


